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 תקנות המפלגות (רישום ודיווח)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק המפלגות, התשנ״ב-992 ו י(להלן - החוק), ובאישור ועדת

 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות העיקריות),  1. בתקנה 1 לתקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ״ג-993ו2

 במקום תקנות משנה (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) בקשה לרישום מפלגה תוגש בירי מייסדיה לפי טופס ו שבתוספת: חתימות

 המייסדים על הבקשה יאומתו בידי עורך־דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו; כל

 חותם יצרף לבקשה אישור מאת משרד הפנים על היותו אזרח ישראל ותצהיר על

 היותו תושב ישראל; התצהיר ואימות החתימה יהיו לפי טופס 2 שבתוספת.

 (ב) טופס הבקשה ימולא בהדפסה לכל פרטיו, ויימסר לרשם במשרדו, בחמישים

 עותקים ובמספר עותקים נוסף שידרוש הרשם, לשם הפצתה לפי סעיף 4(ג)

 לחוק.״

 2. בתוספת לתקנות העיקריות -

 (1) בטופס ו, בסופו של פרט (3) שבסעיף 5 יבוא ״ואימות חתימתו על הבקשה״.

 (2) במקום טופס 2 יבוא:

 ״טופס 2

 (תקנה ו(א))
 י תצהיר

 אני החתום/ה מטה (שם מלא, מען ומם׳ ת״ז), לאחר שהוזהרתי בי עלי

 להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת

 בכתב כדלקמן:

 ו. אני תושב/ת מדינת ישראל.

 2. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 חתימת המצהיר/ה

 אישור ואימות חתימה

 אני החתום מטה, עורך דין
 (שם מלא ומען המשרד) (מס׳ ת״ז)

 מאשר בזה כי ביום התייצב/ה בפני מר/גב׳ שזיהיתיו/ה לפי

 תעודת הזהות שלו/ה, לאחר שבחנתי את נבונות פרטיו/ה האישיים על פיה, ולאחר שהזהרתיו/ה כי

 עליו/ה לאמר את האמת ובי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,

 אישר/ה את נבונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני, וכן חתם/ה על הבקשה לרישום מפלגה

 שמצורפת בזה, ושסומנה בראשי תיבות שמי.

 תיקון תקנה ו

 תיקון התוספת

 תאריך חותמת חתימת המאשר״

 י״ח באייר התשנ״ר (9 במאי 994ו)
ד ל י ב א י ו  >חמ 2ג3-24< ד

 שר המשפטים
 י סייח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ג, עמי 170.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 722; התשנ״ד, עמי 622.
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 תקנות שירות בטחון(תיקון), התעזנ״ד-994 ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ב) ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986וי
 אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות העיקריות) _ תיקון התוספת  1. בתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון, התשכ״ז-967ו2
 הראשונה

 (1) בפרט 13 -

 (א) במקום פסקאות א׳ ו־ב׳ יבוא:

 ״א. (1) צרבת או רגורגיטציה עם Severe Esophagitis למרות טיפול

 מתמשך או עם סיבוכים, לאחר שנתיים מתחילת הטיפול.

.Reflux (2) תלונות לאחר ניתוח לתיקון 

 (3) אבלזיה או סטריקטורה של הושט עם תופעות קשות.

 ב. (1) כיב פפטי פעיל ומוכח או סיבוכיו, שאינו מגיב לטיפול מרבי

 (תרופתי או ניתוחי) לאחר למעלה משנתיים מתחילת הטיפול.

 (2) יותר משני אירועי דמם תוך שנתיים.״

 (ב) במקום פסקאות ד׳ עד ו׳ יבוא:

.Celiac Disease (1) .״ד 

 (2) מחלות תת־ספיגה מוכחות, למעט חוסר לקטז.

.Crohn's Disease (1) .ה 

Ulcerative Colitis (2) 

 (3) מחלת מעי דלקתית, הנמשכת למעלה משנה.

 ו. תסמונות פוליפים משפחתיות.״

 (ג) פסקה ח׳ - תימחק.

 (2) בפרט 14 -

 (א) במקום פסקה א׳ יבוא:

 ״א. (ו) מחלת כבד כרונית עם הפרעה בתפקודי כבד, הנמשכת למעלה

 משנה.

 (2) שחמת הכבר.

 (3) יתר לחץ פורטלי.״

 (ב) פסקה ב׳ - תימחק.

 (ג) במקום פסקאות ה׳ ו־ו׳ יבוא:

 ״ה. היפרבילירובינמיה מולדת עם הפרעה בתפקודי הכבד.

 ו. (ו) פנקראטיטיס כרונית.

 (2) סיבוכי פנקראטיטים שאינם ניתנים לטיפול.״

 ס״ת התשמ״ו, עמי 107.
 ־ ק׳ ת התשכ״ז, עמי 99גג: התשנ״ג, עמי 870 ו־1147.

 קובץ התקנות 5600, ט״ו בםיון התשנ״ד, 25.5.1994 883



 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

 (1) בפרט 2ו

 (א) במקום פסקאות א׳ ו־ב׳ יבוא:

 תיקון התוספת
 השניה

 עד שנתיים

Severe ״א. (ו) צרבת או רגורגיטציה עם הוכחה של 

 Esophagitis למרות טיפול או עם סיבוכים (דימום מן.

 הושט - המטמסיס, מלנה, אנמיה או היצרות הושט)

 עד שנתיים

 מיום הניתוח

 עד שנתיים מיום

 ההרחבה או הניתוח

Reflux מצב לאחר ניתוח מוצלח לתיקון 

 אכלזיה לאחר הרחבה מוצלחת או ניתוח מוצלח

(2) 

(3) 

 עד שנה

 עד שנתיים

 לאחר האירוע

 ב. (1) ביב פפטי פעיל המוכח אנדוםקופית למרות שלושה

 חודשי טיפול מרבי

 (2) סיבוכי כיב(כולל דימום יחיד)

 עד שישה חודשים

 מיום האירוע

 עד שנה

 דמם חריף מדרכי עיכול עליונות כתוצאה ממחלה

 שאינה כרונית
(3) 

 עד שנה״

 עד שישה חודשים

 עד שישה חודשים

 עד שישה חודשים

 עד שישה חודשים״

 עד שנה מיום
 תחילת הטיפול.״

 (ב) במקום פסקאות ד׳ ו־ה׳ יבוא:

 ״ד. מצבי תת ספיגה במהלך בירור, למעט חוסר לקטז

 ה. מחלת מעי דלקתית שאינה כרונית הנמצאת בשלבי

 בירור עד שנה מראשית הבירור

 (ג) פסקאות ו׳ ו־ח׳ - יימחקו.

 (2) בפרט 13 -

 (א) במקום פסקאות א׳ ו־ב׳ יבוא:

 ״א. דלקת בבד ברונית עם הפרעה בתפקודי

 כבד הנמשכת למעלה משישה חודשים

 אבנים בכים המרה עם סיבוכים בגון:
Cholecystitis Pancreatitis Jaundice 

(1) 

 עד שנה״

 (2) הוריה לכריתת ביס המרה

 (3) הוריה לטיפול באבני ביס המרה

 (ב) במקום פסקה ה׳ יבוא:

 ״ה. סיבוכי פנקראטיטיס הניתנים לטיפול, לאחר טיפול

 מוצלח

 (3) בפרט 27, במקום פסקה א׳ יבוא:

 ״א. פריקה חוזרת של הכתף עם הוריה לניתוח
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 תחילה

 התקופה

 עד שנה״

 (4) במקום פרט 44 יבוא:

 ״44. דלקת כרונית של האוזן התיכונה (עם או בלי

 כולםטאטומה) עם הוריה לניתוח

 3. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

ק ר ב י ן ח צ  י

 שר הבטחון

 א׳ בםיון התשנ״ד (11 במאי 1994)
 (דומ 1094-ג)

 תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(2)(ב) ו־243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הבספימ של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות מם הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ״ז-21987 (להלן - התקנות תיקון התוספת
 העיקריות), בתוספת, במקום סעיף א׳ יבוא:

1994 

8,520 

15,600 

20,400 

"26,400 

 "א. רבב פרטי

 עד 600,ו

2,000 - 1,601 

 ו2,00 - 3,100

 3,101 ומעלה

 2. לענין תקנה 3 לתקנות העיקריות, יובא בחשבון לצורך עדכון הסכומים הנקובים בתקנה ן, תיאום סכומים

 המרד שפורסם לאחרונה לפני יום כ׳ בשבט התשנ״ד (ו בפברואר 1994), במקום המדד שפורסם

 לאחרונה לפגי יום ל׳ בכסלו התשמ״ז(1 בינואר 1987).

 תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בשבט התשנ״ד (1 בפברואר 1994). תחילה

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 יו

 ב״ה באייר התשנ״ד (6 במאי 1994)

 (חמ י3-99)

 י זייני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 336.

 תקנות המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות), התשנ״ד-994 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 112(ב) לחוק המים, התשי״ט-1959', בהסכמת שר האוצר ובאישור

 ועד ת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״רעיות מקומית״ - עיריה או מועצה מקומית או מועצה אזורית המספקת מים, או תאגיד של

 רשויות כאמור, לרבות מי שבא במקומם לעגין הספקת מים בתחומיהם, אך להוציא ישוב

 מתוכנן במשמעותו בתקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל״ו-21976;

 ני״ח התשי״ט, עמ׳ 166; התשנ״ג, עמי 10.
 7״ת התשל״ו, עמי 2415.
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 ״גינה״ - למעט גינת גג או גינה הנמצאת בתוך יחידת דיור:

 ״צריכת מים משותפת״ - הפרש הקריא של מד המים הראשי של הנכס, המותקן בגבול הנבס,

 ושל כלל הקריאים של מדי המים של כל יחידות הדיור או צרכני המים בנכס, הבל בהתאם

 לענין, לרבות מים לחימום, מים חמים, מים לגינון נוי ומים לבל שימוש אחר בנכס.

 2. רשות מקומית לא תספק מים בתחום שיפוטה, אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות

 אלה.
 אספקת מים

 לפי תעריפים

 (א) התעריפים הנקובים בתקנות אלה כוללים את היטלי האיזון, כמשמעותם בתקנות

 בדבר היטלי איזון, המתפרסמות מפעם לפעם.

 (ב) התעריפים הנקובים בתקנות אלה אינם כוללים מם ערך מוסף, פרט לתעריפים

 הנקובים בתקנה 4(1), הכוללים מם ערך מוסף, למעט לאילת.

 (ג) תאגיד הבא במקום עיריה או מועצה מקומית לענין הספקת מים בתחומיהן, והוא

 רשאי להוציא חשבוניות מם לענין מס ערך מוסף, רשאי לגבות מם ערך מוסף מן המקבלים ממנו

 מים, בנוסף על אותם תעריפים הנקובים בתקנות אלה, שאינם בוללים מס ערך מוסף.

 התעריפים בוללים 3.
 היסלי איזון

 ואינם כוללים
 מע״מ

 התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות יהיו, לחודש, כמפורט להלן:

 לצריבה ביתית באילת
 שקלים חדשים שקלים חדשים

 למ׳׳ק

1.58 

2.37 

3.50 

1.58 

 למ״ק

1.85 

2.77 

 0ו.4

 לצורכי בית, לכל יחידת דיור -

 1.1.1 בעד 8 מ״ק ראשונים או חלק מהם

 1.1.2 בעד 7 מ״ק נוספים

 1.1.3 בעד כל מ״ק נוסף

 1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור,

 ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ״ק, תהיה

 זכאית ל־3 מ״ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל

 ל־4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן - במות

 מוגדלת).

 85.ו

.4 

(1) 

 ו.ו

 1.2 לגינון נוי

 1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ״ק לכל ו מ״ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ״ק

 לכל גינה לשנה, בחודשים אפריל עד נובמבר.

 1.2.2 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מיחידת דיור אחת עם

 גינה משותפת - בהגבלה של 0.6 מ״ק לכל 1 מ״ר של גינה ולא יותר

 מאשר ל־500 מ״י• של גינה לכל בית;

 במקרה של מספר בתים משותפים החולקים ביניהם גינה משותפת -

 בהגבלה של 500 מ״ר של גינה לבל אחד מן הבתים.

 1.3 החיוב בתעריפים לצריבה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות 1.1 ו־1.2, לפי

 הענין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה. החיוב

 בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל־8 מ״ק הראשונים ליחידת דיור או מעל

 לכמות המוגדלת וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד - מעל 5 מ״ק

 הראשונים.

 תעריפי מים
 חודשיים
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 1.4 הזכאות לאמור בפסקאות משגה 1.1.3, ובפםקאות 1.2 ו־1.3 תקום עם הגשת

 בקשה בכתב לרשות המקומית.

 (2) לתעשיה שקלים חדשים
 למ״ק

 ו.2 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית -

 בגבולות הכמות המוקצבת -

 התעריף למים לתעשיה, הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים מאת

 מקורות, לפי העגין(להלן - המחיר לכמות המוקצבת).

 מעל הכמות המוקצבת -

 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת - המחיר לכמות

 המוקצבת בתוספת 0.36

 בעד במות מים נהרגת שהיא מעל 10% מהבמות המוקצבת המחיר לכמות

 המוקצבת בתוספת 0.96

 2.2 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקה 2.1 הוצאות חלוקה בשיעור

 של 45ו.0

 (3) לחקלאות

 3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית -

 בגבולות הבמות המוקצבת - התעריף למים לחקלאות הקבוע בתקנות בדבר

 תעריפי מים המסופקים מאת מקורות, על פי הענין(להלן - המחיר לכמות

 המוקצבת).

 מעל לכמות המוקצבת -

 בעד כמות מים נהרגת שהיא עד 10% מהבמות המוקצבת 0.36

 בעד כמות מים נהרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת - המחיר לכמות

 המוקצבת בתוספת 0.96

 3.2 למשקי עזר -

 בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת -

 באמור בפסקה 3.1, לפי הענין.

 3.3 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקאות 3.1 ו־3.2 הוצאות חלוקה

 בשיעור של 0.145

 (4) לשירותים ושירותים ציבוריים

 4.1 לבתי מלון - לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.14

 4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני בטחון, לבתי עלמין, למוסדות

 ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה,

 למכבסות, לבריכות שחיה, לבתי מרחץ ומקוואות, לבתי חולים, לבניה

 באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה ללא כמות מוקצבת ברשיון ההפקה,

 למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות,

 עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן

 לבל שימוש אחר שלא פורט בתקנות אלה 3.00
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 שקלים חדשים
 למ״ק

 4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית
 או ציבורית

 4.3.1 עד 300 מ״ק לדונם לשנה בבל אזורי הארץ 1.85

 4.3.2 בער בל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 4.10

 (5) עריבה משותפת וחיוב עבור נזילה סמויה

 5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הרשות המקומית
 כדלקמן:

 בנכס המשמש למגורים בלבד - בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור
 בנכם.

 בנכס אחר - לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד־המים המשמש כל צרכן

 בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מדי־המים הנפרדים

 בנכם.

 במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל, לפי חלוקה אחרת שתוםכם בין
 הרשות המקומית לבין כל הצרכנים בנכם, או, באין הסכמה כאמור - לפי
 חלוקה אחרת, הנראית לרשות המקומית כסבירה והולמת בנסיבות הענין.

 5.2 צריבת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1,

 תיווסף לצריבה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים

 בנכם.

 5.3 נתגלתה בנכם נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, רשאית

 הרשות המקומית להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה

 בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הרשות המקומית

 (להלן - הצריבה הממוצעת);

 עבור העריכה הממוצעת ישולמו התעריפים במפורט בתקנות אלה. עבור

 מים שלא נעשה בהם שימוש, כתועאה מהנזילה הסמויה, מעבר לעריכה

 הממועעת, ישולם תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 8 מ״ק הראשונים

 לעורכי בית, כמפורט בתקנות אלה.

 הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון

 הנזילה הסמויה ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

 (6) דמי שימוש קבועים לחודש

 6.1 לצריכה ביתית - 5.55

 6.2 (ו) ערכן המשתמש בכמות של 3 מ״ק לחודש או למטה מזה לצריכה

 ביתית, ישלם אך ורק את רמי השימוש הקבועים.

 (2) צרכן המשתמש בלמעלה מ־3 מ״ק לחודש לעריכה ביתית, לא ישלם

 דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו, על פי

 התעריפים הנקובים בפסקה 1.1 לפי העגין.

 6.3 לבל שאר השימושים - 5.55
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 ערכן שחויב עבור עריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים

 לעיל, לפי מטרות העריכה, בסכום לחודש שהוא פחות מ־5.55 שקלים

 חדשים ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

 ערכן שחויב עבור עריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים

 לעיל, לפי מטרות העריכה, בסכום העולה על 5.55 שקלים חדשים, לא

 ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד עריכת המים שלו

 כאמור.

(1) 6.4 

(2) 

 גביה בעד שיקום,
 חידוש ופיתוח
 מערבות מים

 גביה על פי
 קריאת מדי מים

 מים לתעשיה
 לשירותים ושירותים

 ציבוריים - חישוב
 שנתי או לחלק

 מן השנה

 ביטול תחולת
 התקנות

 5. (א) רשות מקומית תגבה מצרכניה את הסכומים הבאים עבור שיקום, חידוש ופיתוח
 מערכות מים:

 שקלים חדשים למ״ק

0.10 

0.05 

 מים לצריכה ביתית, שירותים ושירותים ציבוריים

 מים לתעשיה ולחקלאות

 (ב) רשות מקומית המפיקה מים בעצמה, תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בתקנת

 משנה (א), עבור כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, בניכוי פחת בשיעור של 0/><8 לקרן לשיקום,

 חידוש ופיתוח מערבות מים ברשויות מקומיות, הפועלת באישורם של נציב המים והמנהל

 הכללי׳ של משרד הפנים והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.

 6. (א) רשות מקומית תגבה את התעריפים המפורטים בתקנות אלה אך ורק על פי קריא

 מדי םיבז, שנעשה אחת לחודשיים לפחות בהתאם לתקנות מרידת מים (מדי מים),

 התשכ:״ח-1988ג, ובסמוך למתן הודעה לצרכנים על תצרוכת המים שלהם כאמור באותן תקנות

 אחת לחודשיים לפחות (להלן - ההודעה לצרכנים); לא תגבה רשות מקומית תעריפי מים לפי

 תקנוח אלה בכל דרך אחרת.

 (ב) חל שינוי בתעריפי המים בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחסת ההודעה

 לצרכנים, יראו את הצריכה כאילו התחלקה באופן שווה לבל יום בתקופת הצריכה, כאמור,

 והצרכן יתויב לשלם את התעריף הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ואת התעריף החדש בעד

 הימים למן יום השינוי.

 7. (א) רשות מקומית רשאית לגבות מצרכן של מים לתעשיה, לשירותים ולשירותים

 ציבוריים את התעריפים המפורטים בתקנה 4(2) ו־(4), לפי הענין, בהתאם לכמות המים שנצרכה

 בפועל בתקופת החיוב ולפי התעריף שנקבע לכמות המים המוקצבת.

 (ב) בסוף בל שנה תבדוק הרשות המקומית את צריכת המים של הצרכן כאמור בתקנת

 משנה (א), ואם יימצא כי הצרכן חרג מכמות המים השנתית שהוקצבה לו ברשיון ההפקה,

 רשאיר. הרשות המקומית לחייב את הצרכן, לגבי כמות המים הנהרגת, בהפרש שבין התעריף

 שנקבע לבמות שמעל לכמות המוקצבת לבין התעריף שנקבע לכמות המים המוקצבת.

 (ג) בנסיבות המצדיקות זאת, רשאית רשות מקומית לערוך את הבדיקה והחיוב באמור

 בתקנת משנה (ב) גם אחת לחודש או אחת לכל חלק מן השנה שייראה לה נכון.

 8. (א) רשות מקומית אשר אינה ממלאה אחר הוראות תקנות אלה, בולן או מקצתן, רשאי

 שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לבטל תחולתן של תקנות

 אלה ל,:ביה.

 ג ק״ת תתשמ״ח, עמי 1110.
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 (ב) מצאה רשות מקומית כי התעריפים הנקובים בתקנות אלה, כולם או מקצתם, אינם

 מתאימים לעלויות המים שלה או לצרכיה, רשאית היא לפנות לשרי הפנים והאוצר בבקשה

 מנומקת להרשות לה להתקין חוק עזר בתחומיה, אשר יקבע תעריפים שונים מן האמור בתקנות

 אלה, כולם או מקצתם.

 (ג) אישרו שרי הפנים והאוצר את הבקשה, רשאים הם, באישור ועדת הכספים של

 הכנסת להתיר לרשות המקומית להתקין חוק עזר, אשר יחול בתחומיה במקומם של התעריפים

 המפורטים בתקנות אלה, במלואם או בחלקם, הבל בהתאם לענין.

 (ד) מצא שר הפנים כי עלויות המים של רשות מקומית מסוימת מצדיקות קביעת תעריף

 מיוחד למים לחקלאות או לתעשיה השונה מן האמור בתקנות אלה, רשאי הוא, בהסכמת שר

 האוצר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע לאותה רשות מקומית תעריף אחר לאותם

 מים וזאת על פי פניית צרכנים של מים כאמור באותה רשות מקומית.

 9. (א) מצאה רשות מקומית בי מד מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן

 לקבוע את צריכת המים של הצרכן, רשאית היא לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות מים,

 שנקבעה לפי הצריכה הממוצעת במשך שגי החודשים שקדמו לתקופה שבה מד המים לא פעל

 כהלכה ובמשך שגי חודשים שלאחריה, או לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשגה הקודמת,

 הכל על פי החלטת הרשות המקומית, ובלבד שבתקופה שעליה מסתמכים לצורך החיוב היתה׳

 מדידה תקיגה של צריכת המים.

 (ב) במקום שלא הותקן מד מים, ייעשה החיוב כמפורט להלן -

 (1) לצריכה ביתית -

 1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור - לפי 15 מ״ק לחודש ולפי התעריפים

;(1)1.1X4 הנקובים בתקנה 

 1.2 במקום שיש אישור של הרשות המקומית, שאין אפשרות להתקין בו מד

 מים, וגודל יחידת הדיור אינו עולה על 50 מ״ר ומתגוררות בה לא יותר מאשר

 שתי נפשות, ייעשה החיוב לפי 8 מ״ק לחודש; מתגוררת באותה יחידת דיור רק

 נפש אחת - לפי 5 מ״ק לחורש: כל זאת, לאחר שהוגשה לכך בקשה בכתב:

) ולשירותים ושירותים ציבוריים כאמור 1 x 1 . 2 ) 4 ן נוי כאמור בתקנה ) ו נ י ג ל 2 ) 

 בתקנה 4(4) - לפי 10 בדק לחודש ולפי סוג השימוש.

 הערכה של
 צריכת מים

 10. זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה, הוראות תקנות אלה עדיפות ובאות במקומן של בל

 הוראה או קביעה בחוקי עזר של רשויות מקומיות, הסותרות או שאינן בהתאמה לאמור בתקנות

 אלה: אין הוראות תקנות אלה פוגעות או גורעות מהוראות אחרות הכלולות בחוקי עזר.

 11. תקנות המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות), התשמ״ז-ד98ו4 - בטלות.

 עדיפות על
 חוקי עזר

 ביטול

ן י ב ק ר ח צ  י

 שר הפנים

 ז׳ בתמוז התשג״ד (17 במאי 1994)
 (חמ 3-29)

 אני מסבים.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 ״ ק״ת התשמ״ז, עמי 1104; התשנ״א, עמי 846.
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 תקנות בריאות העיבור (מזון)(סימון תזונתי)(תיקון), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העיבור(מזון) [נו0ח חדש], התשמ״ג-1983', אני

 מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה ו לתקנות בריאות העיבור(מזון)(סימון תזונתי), התשנ׳׳ג-993 ו*(להלן - התקנות

 העיקריות), ההגדרה ״טבלאות הרכב המזונות״ - תימחק.

 2. האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות יסומן(א) ואחריו יביא•• תיקון תקנה 1

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין חובת סימון תזונתי של מערכי מזון כמפורט

 להלן:
 תיקון תקנה 2

 (ו) מים ומים מוגזים:

 (2) תבלין:

 (3) קפה;

 (4) תה;

 (5) חליטה להבנת משקה:

 (6) שמרים;

 (7) אבקת אפיה:

 (8) ממתיק כהגדרתו בתקנות בריאות העיבור (מזון)(מזון דיאטתי וממתיקים),

 התשמ״ז-1987ג;

 (9) תמצית מאבל ועבע מאכל;

 (10) חומר גלם לייצור מזון בתעשיה:

 (ג) המנהל רשאי, במקרים מסוימים, לפטור מזון או סוגי מזון מהוראות תקנת משנה (א)

 אם מצא לגבי המזון או סוגי המזון כי קיים אחד מאלה:

 (ו) הסימון התזונתי של כל פרטי הסימון יהיה אפם;

 (2) באופן השימוש המקובל, הערך התזונתי של כל פרטי הסימון הוא אפס.״

 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות -

 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ׳׳(ב) אם הערך של פרט כאמור בתקנת משנה (א), למעט נתרן, פחות מ־0/0.5° תיקון תקנה 3

 במשקל, יסומן לעדו אפס: כמות הנתרן תסומן אפס אם שיעורו פחות מ־5 מיליגרם

 ב־00ו גרם.״

 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״2%״ יבוא ״4.5%״.

 (3) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) משקאות משכרים כהגדרתם בפקודת המשקאות המשכרים (ייעור ומכירה)

 [נוסח חדש]4, יכול שהסימון התזונתי שלהם יכלול סימון של הערך הקלורי

 בלבד.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 36, עמי 749.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 858.

 5 ק״ת דתשמ״ז, עמי 082ו.

 4 דיני נידינת ישראל, נוסח חרש 4, עמי 74.
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 (ה) מזון המכיל ויטמינים או מינרלים בצורת טבליות או כמוסות והערך הקלורי

 של טבליה או כמוסה אחת אינו עולה על קלוריה אחת, יכול שהסימון התזונתי

 יכלול את הפרטים בחלק ד׳ של התוספת הראשונה בלבד.״

 בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) כלל סימון המזון ״סיבים תזונתיים״ או פרט הנמנה בחלק ד׳ של התוספת הראשונה,
 יכלול הסימון התזונתי גם את שיעורם במזון.״

 בתקנה 5 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א), אחרי ״בנוסח״ יבוא ״בעברית״:

 (2) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) יחידות מזון ארוזות מראש שמשקלן אינו עולה על 10 גרם כל אחת, הארוזות

 באריזה חיצונית שתכולתה אינה עולה במשקל על קילוגרם אחד, אינן חייבות

 בסימון תזונתי ובלבד שהאריזה החיצונית סימנה בו.״

 6. בתקנה 7(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״במים״ יבוא ״במים או בנוזל אחר״.

 במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא: 7.

 ״שיטות בדיקה 8. שיטות הבדיקה של הרכיבים בסימון התזונתי יהיו כמפורט בספר

Darryl בעריכת ,Methods of Analysis for Nutritional Labelling 

, שעותק ממנו הופקר לעיון הציבור בספריה של משרד S u l l i v a n , 1993 

 הבריאות ברח׳ המלך דוד 20, ירושלים.

 8א. שיעורם של פרטי הסימון התזונתי לא יפחת מ־80% מהשיעור המסומן

 ולא יעלה על 120% ממנו.

 8ב. תקנות אלה באות להוסיף על בל דין.״

 סטיה מותרת

 שמירת דינים

 האמור בתקנה 9 לתקנות העיקריות יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ץב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל בנסיבות מיוחדות לתת פטור

 מהוראות תקנות אלה לגבי מוצר מזון מסוים לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.״

 בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

 (ו) בחלק אי, במקום "proteins" יבוא "Proteins" ובמקום ״נתרן (מג׳)״ יבוא ״נתרן

 (מ״ג)״-,

 (2) במקום חלק ב׳ יבוא:

.8 

 תיקון תקנה 4

 תיקון תקנה 5

 תיקון תקנה 7

 החלפת תקנה ו

 תיקון תקנה 9

 תיקון התוספת
 הראשונה

 ״חלק ב׳

Cholesterol (mg.) 

Fats (gr.)... of which: 

Saturated Fats (gr.)* 

"*expressed as triglycerides 

 כולסטרול(מ״ג)

 שומנים(גרי)... מתוכם:

 שומן רווי(גר׳)*

 *מבוטאת כטריגליצרידים
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 (3) בחלק ד׳ -

;"(Retinol equivalent)" יבוא "Vitamin A (meg.)" (א) לצד 

;"Vitamin D (meg.)" יבוא "Vitamin D (mg.)" (ב) במקום 

;"(Alpha-tocopherol equivalent)" יבוא "Vitamin E (mg.)" (ג) לצד 

;"Vitamin K (meg.)" יבוא "Vitamin K (mg.)" (ד) במקום 

;"(Nicotinic acid equivalent)" יבוא "Niacin (mg.)" (ה) לצד 

;"(Ascorbic acid)" יבוא "Vitamin C (mg.)" (ו) לצד 

;"Iodine (meg.)" יבוא "Iodin (mg.)" (ז) במקום 

 (ח) במקום ״סלניום (מ״ג)Selenium (mg.)" יבוא:

."Selenium (meg.)(מק״ג)(םלניום)״ 

 10. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, לצד ״סלניום״ במקום ״7 מ״ג״ יבוא ״7 מק״ג.״ תיקון התוספת
 השניה

 11. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של התקנות העיקריות. תחילה

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), סימון תזונתי שהערבים שלו נעשו על פי תקנה 8

 לתקנות העיקריות, יראו אותו, לתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום פרסומן, במתאים להוראות

 תקנה ל לתקנות אלה.

 ב״ז באייר התשנ״ד (8 במאי 1994)

י נ י ש כ ד ר  >חמ0-2415 מ

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 נתאשר.

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הבריאות

 תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 4), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3ו ו־70 לפקודת התעבורה1, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב

 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב)"

, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק־יםוד: משק המדינה5

 1. במקום תקנה 174א לתקנות התעבורה, התשב״א-961ו4 (להלן - התקנות העיקריות), החלפת תקנה 74וא
 יבוא:

 רשיון נהיגה 74 וא. (א) רשיון נהיגה כאמור בתקנה 73 ו יהיה בר תוקף רק אם הונפק יחד

 :זמוחשב עם צילום בעלו על ידי מחשב משרד התחבורה: רשות הרישוי לא תנפיק ולא

 תחדש רשיון נהיגה אלא כאמור בתקנה זו.

 י דיני !:זדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמי ג7ו.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 50 ו.

 נ סייח התשל״ה, עמי 206.

 4 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התשמ״ו, עמי 1118; התשל״ג, עמי 450ו; התשנ״ד, עמי 656.
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 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי להנפיק
 רשיון נהיגה זמני אחר, ובלבד שתוקפו לא יעלה על 90 ימים ויחולו עליו

 הוראות תקנה 74וב, לפי הענין.״

 2. בתקנה 74וב לתקנות העיקריות -

 (ו) בבל מקום, לרבות כותרת השוליים, במקום ״מיוחד״ יבוא ״זמני״;

 (2) בתקנת משנה (א), במקום ״ששה חדשים״ יבוא ״90 ימים״.

 3. בתוספת הראשונה, בחלק אי, אחרי פרט 9 יבוא:

 ״9א. בעד הנפקה ראשונה של רשיון באמור בפרטים 3 עד 9, תוספת של 16

 9ב. בעד הנפקה חוזרת של רשיון כאמור בפרטים 3 עד 9 תוספת של ו 1״.

 4. על רשיון נהיגה שניתן לפני תחילתן של תקנות אלה, ימשיכו לחול הוראות תקנה 74וא

 כנוסחה קודם שהוחלפה בתקנות אלה, עד לפקיעת תוקפו.

 5. תחילתן של תקנות אלה -

 (1) לגבי מתן רשיון נהיגה - ביום ב״ב בםיון התשנ״ד (1 ביוני 1994).

 (2) לגבי חידוש רשיון נהיגה - ביום כ״ד באב התשנ״ר (ו באוגוסט 994ו).

 תיקון תקנה 174ב

 תיקון התוספת
 הראשונה

 הוראת מעבר

 תחילה

ר ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה

 י״ג בםיון התשנ״ד (23 במאי 1994)
 (וזמ 3-85)

 עו הפיקוח על מערבים ושירותים (יבוא רבב ומתן שירותים לרכב) (תיקון),
 התשנ״ד-994 ו

,  בתוקף סמכותי על פי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957י

 אני מצווה לאמור:

 ו. במקום סעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב),

 התשל״ט-21978, יבוא:

 12. לא נמצא מוצר תעבורה במלאי אצל היבואן, תהא זו הגנה טובה ליבואן
 שנאשם בהפרת סעיף 11, אם הוכיח בי הזמין את מוצר התעבורה לפני שאזל
 לו במלאי וכי נקט את כל האמצעים הדרושים להזמנת מוצר התעבורה מכל
 מקור שממנו ניתן להשיגו באותה עת, ושלא היתה לו שליטה על העיכוב
 באספקה ובלבד שאם מוצר תעבורה דרוש להפעלה תקינה של הרכב, יסופק
 ללקוח תוך ו2 ימים מיום ההזמנה באמור, ואם הוא מוצר תעבורה אחר, יסופק

 תוך 60 ימים מיום הזמנתו.״

 ״הגנה ליבואן
 באישום פלילי

 החלפת סעיף 12

ר ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

 כייר באייר התשנ״ר (5 במאי 1994)
 (חמ 3-713)

 סייח התשי״ח, עמי 24.
 ק״ת התשל״ט, עמי 124; התשמ״ט, עמי 195; התש״ן, עמי 511.

 894 קובץ התקנות 5600, ט״ו בסיון התשנ״ד, 25.5.1994



 צו איגוד ערים דרום יהודה (ביוב ותברואת מים, סילוק אשהה והדברת

 מזיקים)(פירוק האיגוד), התשנ״ד-994ו

 ב:תוקף סמכותי לפי סעיפים 17א ו־דוב לחוק איגודי ערים, התשנדו-955ו', אני מצווה

 לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״איגוד ערים דרום יהודה״ - איגוד ערים שהוקם על פי צו איגוד ערים דרום יהודה (ביוב

 ותברואה מים, סילוק אשפה והדברת מזיקים), התשל״ה-975ו2:

 ״איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה - דרום יהודה״ - איגוד ערים שהוקם על פי צו איגוד

.  ערים לשמירה על איכות הסביבה ״דרום יהודה״, התשנ״ג-993ונ

 2. איגוד ערים דרום יהודה מפורק בזה. פירוק

 3. (א) רכושו של איגוד ערים דרום יהודה, מוקנה בזה לאיגוד ערים לשמירה על איכות הקנית רכוש,
/ י זכויות וחובות ׳ ה ד ן ; ך ם ו ן ר ך ה ״ ב י ב ס  ה

 (ב) איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה ״דרום יהודה״ יהיה חליפו של איגוד ערים

 דרום יהודה הן לזכויותיו והן לחובותיו והתחייבויותיו, והן למעמדו בכל ענין אחר, ובין השאר

 לענין מכסות שהוטלו כדין על־ידי איגוד ערים דרום יהודה וטרם נגבו.

 ב׳ בניטן התשנ״ד (4ו במרס 1994)

ק ר ב י ן ח צ  >חמ 13-1438 י

 שר הפנים

 ס״ת התשט״ו, עמ׳ 48.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 2033.

 י ק״ת התשנ״ג, עמי 1094.

 עו איגוד ערים (הוראות אחידות)(תיקון), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6וב לחוק איגודי ערים, התשט״ו-1955', אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל״ז-21977 (להלן - הצו העיקרי), תיקון סעיף 2

 המלים ״מבין חברי מועצת הרשות המקומית או עובריה״ - יימחקו.

 2. סעיף ו1 לצו העיקרי - יימחק. תיקון סעיף וו

 3. בסעיף 12 לצו העיקרי, המלים ״בכפוף לאמור בסעיף 11״ - יימחקו. תיקון סעיף 12

 4. בסעיף 15 לצו העיקרי, הטיפה המתחילה במלים ״מבין חברי מועצת הרשות המקומית״ - תיקון סעיף 5ו
 תימחק.

 ב׳ בניסן התשנ״ר (14 במרס 1994)

ק רב י ן ח צ  (חט 3-1883) י

 שר הפנים

 סייח זזתשט״ו, עמי 48.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 2342: התשמ״ז, עמי 23 ו.
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 עו איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה, ״דרום יהודה״(תיקון),
 התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5ו ו־16א לחוק איגודי ערים, התשט״ו-1955, אני מצווה

 לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו איגוד ערים. לשמירה על איכות הסביבה, ״דרום יהודה״, התשנ״ג-1993',

 במקום:

 ״עיריית נס ציונה ו״

 יבוא:

 ״עיריית נס ציונה 2״

 ב׳ בניסן התשנ״ד (14 במרס 994ו)

ק ר ב י ן ח צ  (חמ 3-1915) י
 שר הפנים

 ק״ת התשנ״ג, עמי 1094.
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